
Kursplan ledarskapsutbildning 2021-2022

Läsåret 2021/2022 genomför UNGiKÖR för fjärde gången en ledarskapsutbildning bestående av fem helgträffar. I
denna kursplan framgår datum och innehåll för varje tillfälle. Ort är bestämd för den första träffen och meddelas
senare för resterande träffar. I händelse av restriktioner med anledning av covid19-pandemin kan delar av
utbildningen ske online. Innehållet i träff 5 påverkas av av hur UNGiKÖR:s systerorganisationer i Norge 2022
planerar års Norbusangfestival. Hur det än blir, består utbildningen av fem innehållsrika träffar som ger en god grund
att stå på inför framtiden!

Har du frågor om utbildningen, tveka inte att kontakta mig!

Helena Andersson Bromander
Projektledare UNGiKÖR:s ledarskapsutbildning
E-post: helena.bromander@ungikor.se
Tel: 0709-53 24 55

TRÄFF 1
Tid och plats
20-22 augusti 2021 i Göteborg, Sverige

Innehåll
Under denna första träff som äger rum samtidigt som UNGiKÖR:s riksstyrelse har möte, lär vi känna varandra i gruppen.
Vi har med oss berättelser om goda ledare vi mött i de sammanhang vi funnits i.
Vi får veta mer om UNGiKÖR, lär oss om poängen med att bilda förening, hur man gör när man fattar demokratiska
beslut och har mötesrollspel. Till sist får vi lära känna UNGiKÖR:s riksstyrelse och kansli, men kanske ännu viktigare – de
får lära känna oss!

mailto:helena.bromander@ungikor.se


TRÄFF 2
Tid och plats
29-31 oktober 2021, någonstans i Sverige

Innehåll
Fokus är på med grupputveckling samt ungas egen organisation och inflytande. Vi får ett rejält pass om grunderna i en
grupps utveckling och vilket ledarskap som kan behövas i olika faser. Dessutom leker vi mycket, reflekterar tillsammans
över lekens funktion och skapar en medvetenhet om syftet med olika typer av lekar och aktiviteter för att själva kunna
leda grupper av barn och unga. Ett viktigt inslag under helgen är arbete med ungas inflytande i allmänhet och i UNGiKÖR
i synnerhet – hur vill vi påverka de sammanhang vi finns i?

TRÄFF 3
Tid och plats
21-23 januari 2022, någonstans i Sverige

Innehåll
Träff 3 hålls i samband med UNGiKÖR:s riksstyrelsemöte. Under den här träffen är fokus på krishantering. Vi får dels en
bokstavligt talat livsviktig utbildning i hjärt- och lungräddning och första hjälpen, dels ett pass om kommunikation och
kommunikation vid krishantering. I mötet med UNGiKÖR:s riksstyrelse delar vi med oss av hur vi vill engagera oss och
påverka UNGiKÖR – detta som ett resultat av passen under träff 2 om ungas inflytande och organisering.

TRÄFF 4
Tid och plats
1-3 april 2022, någonstans i Sverige

Innehåll
Vi får kunskap om hur en festival planeras och organiseras - en introduktion till projektledning inkl. att göra en budget.
Som en del av detta får vi veta vad det kan innebära att vara ung volontär på festival. Vi har fördjupade samtal om
konkreta exempel på gott ledarskap utifrån våra egna erfarenheter – kanske de exempel vi hade med oss vid träff 1!

TRÄFF 5
Tid och plats
25-29 maj 2022, Inderøy, Norge

Innehåll
Denna Kristi himmelfärdshelg åker vi till Norbusangfestivalen i Inderøy i Norge – en körfestival för barn och unga från
Nordens alla länder. Vi tar del av valda delar av festivalprogrammet och har därutöver egna pass där vi diskuterar
festivalens upplägg och hur festivalvolontärerna arbetar. Vi lär oss om hur en festival fungerar bakom kulisserna för att
kunna organisera egna arrangemang i framtiden. Festivalen blir vår festliga kursavslutning!


